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ENXEÑEIRO/A DE EVOLUCIÓN  

( 10 de xuño do 2019) 

Publicada en:             
Coremain 

Localidade:  Santiago de Compostela 

Requisitos: 

Titulación mínima: FPII ou Grado/Enxeñería superior/Técnica 
(Informática, Teleco, etc…). 
Ao menos 1 ano desenvolvendo as funciones descritas. 
Coñecementos técnicos avanzados tanto en sistemas como en 
desenvolvemento. 
Persona dinámica e pro activa. 
Facilidade para traballar en equipo. 
Orientación ao cliente. 
Proactividade. 
 

Contacto:  Enxeñeiro/a 

 
 
 
 
 
 

ENXEÑEIRO/A MECÁNICO/A OFICINA TÉCNICA  
(10 de xuño do 2019) 

Publicada en:             
Ega Consultores 

Localidade:  Cercanías Vigo 

Requisitos: 

 
 - Experiencia de 2-3 anos realizando as labores descritas en 
enxeñerías ou oficinas técnicas de empresas de fabricación e montaxe, 
con preferencia ás dirixidas ao sector de automoción... 
- Titulación de Enxeñería Industrial rama Mecánica ou Ciclo Superior de 
Deseño en Fabricación Mecánica 
- Usuario avanzado en SOLIDWORK 
- Coñecementos medio-altos de inglés oral e escrito 
Buscamos a unha persoa pro activa acostumada a traballar nun entorno 
industrial profesionalizado e de alta exixencia, e con boas capacidades 
técnicas e analíticas. Ofrécese a incorporación a unha empresa en 
constante desenvolvemento, con interesantes condicións económicas e 
un plan de carreira profesional. 

Contacto:  Enxeñeiro/a 
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TÉCNICO/A DE PRL 

 (17 de xuño do 2019) 

Publicada en:             
Televes 

Localidade:  Santiago de Compostela 

Descrición:  

Promover con carácter xeral a seguridade na empresa e a súa 
integración na mesma. 
 - Garantir o cumplimento da avaliación de riscos, planificación da 
actividade preventiva e normativa vixente en materia de prevención. 
 - Planificar e realizar auditorías internas e externas, respondendo aos 
requerimentos da norma ISO45001.  
- Propor accións preventivas e correctivas de acordo á información 
obtida nas auditorías.  
 

Requisitos: 
Formación: Grado ou Enxeñería Técnica Industrial ou similares. 
Máster en prevención de Riscos Laborais nas especialidades de 
Seguridade, Hixiene e Ergonomía.. 

Contacto:  Enxeñeiro/a 

 
 
 
 
 
 

INSPECTOR DE CALEDADE REDES DE DISTRIBUCIÓN MBT 
(21 de xuño do 2019) 

Publicada en:  Infojobs 

Localidade:             Sada 

Descrición :          

A persoa seleccionada realizará inspecciones de calidade en redes de 
distribución en MBT.  
As súas funcións principais son as de inspeccionar desde un punto de vista 
de calidade e de procedemento as diferentes actuacións nas redes de MBT. 

Requisitos: 

- Formación: Enxeñería Técnica Eléctrica / Grado en electricidade / Ciclo 
medio ou superior/ FP. 
- Experiencia: No é requerida experiencia previa ainda que se valorará 
experiencia de +3 anos en instalacións de distribución de MBT ( 

INCORPORACIÓN INMEDIATA 

Contacto:  Enxeñeiro/a 

 
 
 
 



Mª Luisa Louro 
Patricia Yáñez 

 
     Área de Traballo e Emprego 
 
 

P á x i n a  3 | 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


